Regulamin
Laury CSR Targi KATOWICE 2021
Laury CSR Targi KATOWICE 2021 (Laury) to wyróżnienie przyznawane przez Polską
Technikę Górniczą S.A. (PTG S.A.) dla firm angażujących się w pozabiznesowe działania
prospołeczne. W ten sposób PTG S.A. chce wyróżnić przedsiębiorstwa angażujące się
w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR). W celu przyznania Laurów, PTG S.A.
powoła Kapitułę Laurów, która będzie podejmowała ostateczne decyzje, związane
z przyznawaniem wyróżnień. Uczestników Laurów CSR Targów KATOWICE 2021
obowiązuje niniejszy regulamin.
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem wyróżnień pod nazwą Laury CSR Targi KATOWICE 2021
jest Polska Technika Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 51/46,
40-160 Katowice, NIP 634-24-12-602.
§2
KAPITUŁA
1. Kapitułę
Laurów
CSR
Targów
KATOWICE
2021
powołuje
imiennie w drodze uchwały Zarząd PTG S.A. Powołani członkowie składają
oświadczenia o zgodzie na objęcie stanowisk Członków Kapituły.
2. Kapituła liczy od 3 do 7 członków. Członkiem i jednocześnie Przewodniczącym Kapituły
jest Prezes Zarządu PTG S.A. lub wyznaczona przez niego osoba. Udział w pracach
Kapituły nie wiąże się z żadną formą wynagrodzenia.
3. Prace Kapituły są niejawne, chyba że w głosowaniu, na wniosek co najmniej
3 członków Kapituła podejmie inną decyzję.
4. Kapituła jest ciałem kolegialnym, powołanym do przyznawania Laurów.
5. Ilość przyznanych Laurów każdorazowo określa Kapituła na wniosek Zarządu
PTG S.A.
6. Laury są nagrodą honorową, która nie podlega wymianie na inną formę nagrody.
7. Kapituła przyznaje Laury za działania prospołeczne, np.: w dziedzinie kultury i sztuki,
sportu, zdrowia, ochrony środowiska, wspierania organizacji pozarządowych itp.
8. Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu Lauru.
§3
ZGŁOSZENIA
1. Do wyróżnienia zgłosić może się firma samodzielnie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Laurach jest obecność firmy jako wystawcy
na Targach KATOWICE 2021.
3. Firma zgłaszająca się zobowiązana jest do:
a. Wypełnienia wniosku na stronie www.ptg.info.pl wraz z niezbędnymi danymi.
Wypełniony wniosek należy podpisać przez osobę upoważnioną
do składania podpisu i jego skan przesłać na adres poczty elektronicznej:
laury@ptg.info.pl
b. Do uzupełnienia danych firmy, podania opisu działań firmy w zakresie CSR
(uzasadnienie powinno obejmować do 3 000 znaków), streszczenia opisu
do pięciu zdań (opis dokonań w zakresie działań CSR) oraz podpisania
wniosku przez osobę upoważnioną do składania podpisu.
Brak dopełnienia przynajmniej jednego z ww. punktów powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
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4. Wnioski kandydatów do wyróżnienia należy przesłać w terminie od 2 stycznia 2020 r.
do 1 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: laury@ptg.info.pl,
podając w tytule wiadomości LAURY CSR.
5. Rozstrzygnięcie przyznania wyróżnień nastąpi do 30 czerwca 2021 r., a wyniki
zostaną ogłoszone podczas Gali Wystawców Targów KATOWICE 2021
w pierwszym dniu targów 7.09.2021 r.
§4
PRACE KAPITUŁY
1. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący.
a. Informacje o posiedzeniach wysyłane będą pocztą tradycyjną lub drogą
elektroniczną na wskazany adres Członka Kapituły.
2. Kapituła pracuje i podejmuje decyzje jedynie na posiedzeniach.
3. Pracami Kapituły kieruje - zgodnie z niniejszym regulaminem ustanowionym
przez Zarząd PTG S.A. – Przewodniczący Kapituły.
§5
ZASADY PRZYZNAWANIA LAURU
1. Przygotowanie dokumentacji kandydatów do Laurów realizuje Sekretariat Kapituły
w siedzibie PTG S.A.
2. Postępowanie nominacyjne objęte jest klauzulą poufności, podobnie jak poufne
są obrady, w których dokonuje się czynności oceniające zgłoszone kandydatury.
3. Obowiązki w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) dotyczą
wszystkich Członków Kapituły oraz Sekretariatu Kapituły.
4. Osobom publicznym, w trakcie pełnienia przez nich kadencji, świadczenia pracy
na podstawie powołania albo mianowania, pełniącym funkcje w organach
administracji państwowej, w tym rządowej, samorządowej, administracji centralnej,
w Sejmie i sejmikach, dopuszcza się przyznanie Laurów w wyjątkowych sytuacjach.
5. O trybie postępowania w przypadku opisanym w § 5 ust. 4, decyduje Przewodniczący
Kapituły.
6. W przypadku powstania sporu w sytuacjach opisanych w ust. 1, 2, 3 ostateczne
decyzje podejmowane są kolegialnie, a decyzje zapadają większością głosów.
7. Zatwierdzenie nominowanych kandydatów do Laurów następuje na posiedzeniu
Kapituły, po stwierdzeniu kompletności danych. Decyzje kapituły podejmowane
są w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech
członków Kapituły.
8. W celu zapewnienia możliwości udziału w głosowaniu nieobecnym członkom
Kapituły, dopuszcza się możliwość oddania głosu drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, iż nie można podjąć uchwały wyłącznie w drodze przepływu
informacji pocztą elektroniczną (tzw. obiegiem).
9. Decyzje Kapituły są ostateczne.
§6
LAUREACI
1. Wyróżniona Laurem zostaje firma na podstawie decyzji Kapituły, w momencie
odebrania Lauru.
2. Uroczyste wręczenie Laurów odbędzie się podczas głównej uroczystości Gali,
organizowanej w dniu otwarcia Targów KATOWICE 2021.
3. Laureaci otrzymują prawo do upowszechniania informacji o wyróżnieniu
oraz wykorzystywania wizerunku przyznanego Lauru we wszelkich materiałach
informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych
i wystawienniczych.
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4. Informacja o Laureatach zamieszczona zostanie w wydawnictwach, na stronach
internetowych oraz w komunikatach wysyłanych do mediów lokalnych
i ogólnopolskich, w trakcie trwania Targów KATOWICE 2021, na co Laureaci
wyrażają zgodę.
5. Laureaci mają prawo do promocji swojej firmy podczas uroczystości wręczenia
Laurów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
6. Zdobywca Lauru, przez kolejny okres międzytargowy może posługiwać się logiem
lauru i tytułem w komunikacji marketingowej.
§7
ZMIANA REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin i jego zmiany uchwala Zarząd Polskie Techniki Górniczej S.A.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z Laurami , jest Polska
Technika Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Korfantego 51/46,
40-160 Katowice. Z administratorem można skontaktować się listownie
lub elektronicznie - za pomocą adresu e-mail: laury@ptg.info.pl.
2. Dane osobowe, podane przez Uczestnika Laurów, będą przetwarzane w celu
organizacji, promocji i publikacji informacji o Wyróżnionych, jak również w celach
dochodzenia i zabezpieczaniu roszczeń.
3. PTG S.A. przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie: zgody art. 6 ust.1 lit.
a). oraz prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust.1 lit. e), którym również jest
przeprowadzenie Laurów, umożliwienie uczestnikom Laurów wzięcia w nim udziału,
opublikowanie informacji o wyróżnionych, dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń.
4. Dane osobowe przechowywane będą do dnia rozstrzygnięcia, wręczenia i realizacji
Laurów, a po ich zakończeniu, do czasu upływu przedawnień, celem dochodzenia
i ewentualnych roszczeń tj. maksymalnie do lat 6. Dane osobowe będą przetwarzane
do czasu ich odwołania w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
- uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji
dotyczących takiego przetwarzania,
- sprostowania danych,
- żądania od Administratora usunięcia danych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego,
- wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
6. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.
7. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie przekazujemy informacji do Państwa
trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Laureat wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej oraz mediach
społecznościowych Organizatora informacji o Laureacie: nazwa firmy, logo
oraz umieszczenie dokumentacji zdjęciowej z wizerunkiem osób odbierających Laur CSR
z uroczystości wręczenia Laurów CSR Targi KATOWICE 2021.
2. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na stronie internetowej www.ptg.info.pl,
regulaminu Laurów CSR Targi KATOWICE 2021.
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